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No dia seguinte ao Congresso Nacional 
ter aprovado a suspensão da resolução 
que proíbe a venda de emagrecedores, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) esclareceu, em 3 de setembro, 
que a volta do femproporex, do mazindol 
e da anfepramona às farmácias não será 
imediata.

Para publicar a Resolução nº 52/11, 
que trouxe a proibição da venda dos três 
remédios, a Anvisa alegou que não há es-
tudos que atestem o funcionamento deles, 
e ainda existem dados consistentes que 
demonstram a precariedade da segurança 
desses produtos. Na época, os registros 
dos três medicamentos foram cancelados 
e, sem o documento, nenhum remédio é 
vendido no País.

Segundo relatou a Agência Brasil, a 
resolução trouxe ainda restrições para a 
prescrição e venda de medicamentos à 
base de sibutramina, o que também será 
afetado pela medida do Congresso Na-
cional.  

No Brasil, a autorização pa- 
ra a comercialização de medi- 

camentos é dada pela An- 
visa. Porém, como hou-
ve uma mobilização de 
médicos e pacientes 
contra a proibição 
dos emagrecedores, 
o Congresso Nacional 

resolveu dis-

associe-sesetor
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VENDO  
FARMÁCIA COM  
MANIPULAÇÃO

ALOPÁTICA E  
HOMEOPÁTICA

PONTO NOBRE DE  
BONSUCESSO.  

A MAIS TRADICIONAL,  
FUNDADA EM 1938.  

AFE E AE EM DIA  
E SEM PASSIVO.  

MONTAGEM ÍMPAR.

INFORMAÇÕES COM  
SR. RUY MARINS 
TEL.: 2560-3634 /  

2270-0015

PROCURAMOS SÓCIO

DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA 

DE MEDICAMENTOS E

 SUPLEMENTOS,

COM SEDE PRÓPRIA E 

APROVADA PELA ANVISA - 

AFE EM DIA.

COM REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS EXPORTADOS PARA 

QUASE 70 PAÍSES.

PROCESSO EM FASE FINAL 

DENTRO DA ANVISA.

INFORMAÇÕES: 21 98887 8867

Liberada pelo Congresso, venda  
de inibidores é vetada pela Anvisa

cutir o assunto e, por decreto legislativo, 
suspender a resolução. Contudo, o decre-
to não estabelece como será o funciona-
mento da comercialização dos emagrece-
dores, e nem poderia, pois esta função é 
da Anvisa.

Desta forma,  para que estes inibidores 
de apetite voltem a ser prescritos e comer-
cializados, a Anvisa defende que devem 
haver novas regras para a segurança do 
consumidor, como, por exemplo, a exigên-
cia de receita médica para a compra. As 
regras deverão ser decididas em reunião 
da diretoria colegiada da agência.

Polêmica permanece

A Sociedade Brasileira de Endocrinolo-
gia, no entanto, defende o uso controlado 
dos inibidores de apetite. Segundo os 
endocrinologistas, a proibição deixa os 
médicos sem opções de tratamento dos 
pacientes que precisam perder peso, mas 
não têm indicação cirúrgica.

Participação popular

O tema causou polêmica também en-
tre nos canais de integração da sociedade 
com a Câmara. Em fevereiro, um videochat 
discutiu a proposta com o relator da maté-
ria, deputado Dr. Paulo César (PSD-RJ). A 
maioria dos internautas se posicionou pela 
aprovação do projeto que liberava a venda 
dos inibidores. Esse também foi o resul-
tado de enquete promovida pela Câmara 
sobre o assunto.

Pelo Projeto de Decreto Legislativo no 1.123/13, do deputado Beto Albuquerque 
(PSB-RS), a resolução da Anvisa foi suspensa, após três anos de debate.



Arregaçar  
as mangas

O ano de 2014 está chegando a 
sua reta final com muitas mudanças 
para o varejo farmacêutico nacional. A 
aprovação de normas, como a Lei das 
Farmácias, traz novas responsabilidades 
para as empresas, empresários, respon-
sáveis técnicos e toda a equipe.

São obrigações de atenção far-
macêutica e de prestação de serviços 
que até já eram praticadas por muitas 
lojas, mas que agora são oficialmente 
determinações legais. Então, é preciso 
arregaçar as mangas o quanto antes e 
se preparar para a mudança e para tudo 
que advém dela. 

O primeiro passo é repassar para 
as equipes uma minuciosa explicação 
da nova legislação, tirando dúvidas e 
buscando soluções que se adequem 
à realidade da loja. Depois, capacitar e 
aperfeiçoar os colaboradores para que 
consigam desenvolver suas tarefas de 
forma exemplar e competitiva, pois, 
apesar da farmácia ter alcançado o pata-
mar de estabelecimento de saúde, ainda 
somos um comércio, e nosso foco tam-
bém está direcionado para atender cada 
vez melhor os clientes.

Tudo isso resulta em competitivi-
dade. O mercado está cada vez mais 
concorrido e é preciso estar preparado 
para enfrentar os embates em um seg-
mento formado por pequenos, médios, 
grandes e gigantes. Todos disputando 
os mesmos clientes, vendendo, em 
geral, os mesmos produtos e prestando 
os mesmos serviços. A diferença, então, 
fica no dia-a-dia, no jeito de lidar com o 
consumidor. Mãos à obra.

Felipe Terrezo
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Diante das críticas do setor, a Anvisa 
voltou atrás e modificou a proposta de re-
gras para equivalentes, remédios que, a 
exemplo do que já ocorre hoje com gené-
ricos, poderão ser comprados no lugar 
de medicamentos de referência, mesmo 
quando isso não está indicado na receita.

Em vez de uma embalagem própria, 
exibindo letras EQ e preços mais baixos, 
como havia sido proposto na versão origi-
nal, os remédios que passarão a ser clas-
sificados nessa categoria - hoje similares 
- devem manter a embalagem original. A  
indicação da nova classificação, com o  
símbolo, virá apenas na bula. E não have-
rá alteração de preços. Quando a proposta 
foi lançada, em janeiro deste ano, a ideia 
era que equivalentes custassem 35% a 

Antes mesmo da publicação, 
regras que criam equivalentes 

sofrem alterações
menos do que os remédios de referência.

Pela nova proposta, a regra passa a 
valer um ano depois da publicação da 
resolução. O tempo é considerado impor-
tante para que as empresas possam ade-
quar as bulas, acrescentando o símbolo 
EQ. Essa alteração será obrigatória. Todos 
os medicamentos considerados similares 
têm que apresentar testes que demons-
trem que eles são equivalentes aos de 
referência, chamados de bioequivalência 
e biodisponibilidade. Esses testes já são 
cobrados para medicamentos genéricos. 
A maior parte dos similares já cumpriu 
essa etapa.

O texto ainda passará pelo crivo do 
colegiado da Agência, para que então seja 
editada e publicada uma resolução RDC.

O Congresso criou uma comissão mis-
ta (com deputados e senadores) para ana-
lisar a Medida Provisória (MP) nº 653/14, 
que flexibiliza a presença obrigatória de um 
farmacêutico em farmácias caracterizadas 
como micro ou pequenas empresas.

Garantia de atendimento em  
pequenos municípios do interior

Com a medida provisória, as farmá-
cias enquadradas no Estatuto da Micro e 

Comissão Mista analisará a MP 653/14
Pequena Empresa adotarão as regras da 
Lei nº 5.991/73, que permite, em casos 
específicos, a presença de “prático de 
farmácia, oficial de farmácia ou outro”, ins- 
crito em Conselho Regional de Farmá-
cia, como responsável pelo estabeleci- 
mento.

A permissão é feita pelo órgão sani-
tário em razão de interesse público, como 
a necessidade de haver farmácia em 
pequenos municípios onde não atue um 
farmacêutico.
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SENADOR
Os representantes do Senado e da Câ-

mara têm funções comuns, como a elabo-
ração das leis e a fiscalização dos atos do 
Executivo. Mas, senadores e deputados, 
porém, também devem cumprir atribuições 
específicas.

Uma das responsabilidades exclusivas 
do Senado é aprovar a indicação feita pelo 
Poder Executivo de nomes para ocupar car-
gos, como o de diretor do Banco Central e os 
nomes de diplomatas brasileiros que repre- 
sentarão o Brasil no Exterior.

DEPUTADO FEDERAL
Autorizar a instauração de processo con- 

tra o presidente e o vice-presidente da Repú-
blica e os ministros está entre as atribuições 
específicas dos deputados federais - o anda- 
mento e julgamento ficam a cargo do Sena-
do.

Outra característica exclusiva da Câmara 
dos Deputados é de ser a casa iniciadora do 
processo legislativo, no caso de propostas 
originadas no Poder Executivo ou no Poder 
Judiciário, com exceção dos assuntos que 
são competência privativa do Senado, como 
a análise da indicação de autoridades.

GOVERNADOR
É função do governador administrar o 

estado e representá-lo em ações jurídicas, 
políticas e administrativas. Ele atua com o 
auxílio da respectiva Assembleia Legislativa 
(ou Câmara Legislativa, no Distrito Federal) e, 
para os temas de alcance nacional, da ban- 
cada federal - eleita para representar o esta- 
do na Câmara dos Deputados e no Senado.

O governador do Distrito Federal, pelas 
características próprias dessa entidade fede- 
rativa, também exerce funções que cabem 

O Brasil tem, aproximadamente, 142 mi- 
lhões de eleitores. Eles são responsáveis pela 
escolha daqueles que irão “comandar” o  pa- 
ís pós-eleições. A grande maioria, porém, 
desconhece as atribuições de cada cargo e 
acaba votando baseado somente nas pro- 
messas de campanha, muitas delas enga-
nosas. 

Vale conhecer, então, o que cada eleito po- 
de e deve fazer ao assumir sua cadeira, seja 
ela no Executivo ou no Legislativo, e cobrar 
de seu candidato um lugar melhor para viver. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
É função do presidente enviar ao Con-

gresso Nacional projetos de lei sobre os 
temas aos quais compete decidir, como a 
criação de universidades federais, de cargos 
e funções na administração federal ou cria-
ção e extinção de ministérios, entre outros.

O presidente da República pode elaborar 
e encaminhar ao Legislativo propostas so-
bre uma ampla gama de assuntos. Segundo 
o consultor Arlindo Oliveira, que assessora o 
Senado na área constitucional, nesse ponto 
se encaixam algumas promessas de cam-
panha. Um candidato que se diz favorável 
à união civil homossexual ou à criação de 
um imposto que incida sobre grandes for-
tunas, por exemplo, poderá enviar proposta 
nesse sentido ao Parlamento, mas não tem 
o poder de decidir sozinho.

VICE-PRESIDENTE
A Constituição define como atribuições 

do vice-presidente da República a substitui-
ção do presidente, em caso de doença ou 
viagem, por exemplo, ou quando o cargo se 
torne vago por qualquer motivo. Ele também 
pode desempenhar missões especiais que 
lhe sejam confiadas pelo presidente.

Qual a função de cada um dos cargos eletivos? 
Vale saber para cobrar daqueles que forem eleitos

ao prefeito.
Uma das principais responsabilidades 

do governador é a segurança pública, envol-
vendo o controle das Polícias Civil e Militar e 
a construção e administração de presídios. 

VICE-GOVERNADOR
O cargo de vice-governador, como o de 

vice-presidente da República, é necessário 
para a imediata substituição do titular em 
caso da eventual ausência do governador. 
Além disso, o vice-governador auxiliará o 
titular do mandato sempre que por ele for 
convocado para missões especiais, como 
no nível federal. 

DEPUTADO ESTADUAL
As funções dos deputados estaduais 

equivalem às dos federais, mas com apli-
cação estadual. Ou seja, propor leis esta-
duais e fiscalizar a atuação do governador 
são as suas principais atribuições. Esse 
parlamentar vai participar do processo de 
elaboração do orçamento do seu ente fede-
rado. Pode fiscalizar a aplicação dos recur-
sos e pressionar o governador para que, de 
fato, beneficie sua região, cidade ou área do 
estado em que ele atua.

eleição
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legislação

Por unanimidade, o Supremo Tribunal 
Federal julgou, no dia 11 de setembro, 
improcedentes três Ações Diretas de In-
constitucionalidade ajuizadas pelo pro-
curador-geral da República contra normas 
estaduais, entre elas do Rio de Janeiro, que 
ampliam a variedade de produtos vendidos 
em farmácias e drogarias.

No mês passado a corte já havia con-
siderado constitucional uma lei do Acre, 
que autoriza drogarias a vender cartões 
telefônicos, bebidas lácteas e cereais, en-
tre outros itens. Relator da ação, o minis-
tro Marco Aurélio entendeu que o fato de 
a venda de medicamentos só poder ser 

STF libera venda de produtos de conveniência no 
Rio de Janeiro e mais três estados brasileiros

feita em farmácias não quer dizer que es-
ses estabelecimentos estejam proibidos de 
vender outros produtos.

Dessa maneira, os estados podem edi-
tar leis suplementares às normas federais 
que regulam o funcionamento das drogarias 
do país. O entendimento de Marco Aurélio 
norteou as decisões nas outras três ações.

A ADI 4.949, de relatoria do presidente 
da corte, ministro Ricardo Lewandowski, 
questionava lei do estado do Rio de Ja-
neiro. As ADIs 4.948 e 4.953, relatadas 
pelo ministro Gilmar Mendes, contestavam, 
respectivamente, leis de Roraima e Minas 
Gerais.

Conheça a  ADI no 4.949

Trata-se de ação direta de incons-
titucionalidade, com pedido de medida 
cautelar, proposta pelo Procurador-
Geral da República, contra a Lei Es-
tadual nº 4.663, de 14/12/2005, que 
amplia o mix de produtos comerciali-
zados pelas farmácias e drogarias no 
Estado do Rio de Janeiro. Após sus-
tentar a presença dos requisitos para 
a concessão de medida cautelar, re- 
quer a declaração de inconstituciona-
lidade do ato normativo ora comba-
tido. Tendo em vista a conveniência 
de um julgamento único e definitivo 
sobre o tema, além da evidente rele-
vância da matéria e de seu especial 
significado para a ordem social e a 
segurança jurídica, adoto o procedi-
mento abreviado previsto no Art. 12 
da Lei nº 9.868/1999. Assim sendo, 
solicitem-se informações. Após, 
ouça-se, sucessivamente, a Advoca-
cia-Geral da União e a Procuradoria 
Geral da República. Publique-se. 

Brasília, 2 de maio de 2013.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

Art. 1º - Fica permitida em estabelecimentos 
licenciados para exercício das atividades da 
farmácia, drogaria e congêneres a prática su- 
plementar de comércio dos seguintes produ-
tos:
I – produtos de higiene pessoal, perfumes e 
cosméticos, além do álcool;
II – produtos dietéticos;
III – líquidos e comestíveis de fácil manipulação 
e armazenagem, tais como biscoitos, doces, 
chocolates, confeitos, temperos, farinhas, ce- 
reais, massas, açúcar mascavo, arroz inte-
gral, café, chá, leite em pó, laticínios, sopas, 
água mineral, refrigerantes, vedada a venda 
de bebidas alcoólicas;
IV – produtos, aparelhos e acessórios para 
bebês, tais como fraldas, chupetas, alfinetes 
e urinol;
V – produtos e acessórios para testes físicos 
e exames patológicos;
VI – produtos alimentícios para desportistas 
e atletas;
VII – produtos diversos de pequenas dimen-
sões, tais como aparelhos de barbear, caixas 

Relembre a íntegra da Lei 4.663, de dezembro de 2005
de fósforos, isqueiros, canetas, lápis, pilhas, 
cartões telefônicos, velas e filmes fotográfi-
cos, vedada a venda de cigarros;
Art. 2º - Os produtos relacionados no art.1º 
só poderão ser expostos em prateleiras, es- 
tandes ou balcões inequivocamente separa-
dos das instalações utilizadas para o comércio 
e a armazenagem de medicamentos, de mo- 
do que não se confundam os dois gêneros de  
atividade e que se atendam às normas do 
controle sanitário.
Parágrafo único - O descumprimento deste 
caput implicará em multa de 05 mil Unidades 
Fiscais do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3º - Os estabelecimentos que usufruam 
os benefícios desta Lei poderão ser fiscaliza-
dos a qualquer tempo para fins de verificação 
do cumprimento das condições de exercício 
das atividades suplementares.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação
Art. 5º - Revogam-se as disposições em 
contrário.
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lei tributária

Farmácias de manipulação têm direito ao 
Supersimples, garante nova legislação

O que mudou para as farmácias 
magistrais com a nova Lei do Simples?

Inicialmente é importante considerar 
que, com a publicação da nova Lei do 
Supersimples, ficou estabelecido que a 
tributação da atividade magistral (manipu-
lação de fórmulas magistrais) é o ISSQN 
e não o ICMS.

Dessa forma, as farmácias que pres-
tam serviços de manipulação optantes 
pelo Simples Nacional passarão a ser tribu- 
tadas pelo Anexo III (que tem o ISSQN in-
cluído na sua alíquota), e para os produtos 
de revenda continuarão a utilizar o anexo I.

Para  o recolhimento do ISSQN,  as 
farmácias deverão ter Inscrição Municipal 
com código de SERVIÇOS FARMACÊU-
TICOS. Para tanto, deverão procurar a 
prefeitura de seu município para o devido 
cadastramento.

Poderão ser cobrados os retroativos?
O benefício conquistado com a Lei do 

Supersimples foi a convalidação dos atos 
que foram praticados anteriormente, caso 
expresso no Artigo 13 da Lei Complemen-
tar nº 147/2014.

Ou seja, com o resultado, as farmá-
cias optantes pelo Simples Nacional não 

mais poderão ser acionadas pelos mu-
nicípios para a cobrança de ISSQN retro-
ativo a partir da data de publicação da 
referida legislação. A Lei Complementar 
nº 147/2014 pode ser acessada através 
do link: http://www.planalto.gov..br/ccivil 
03/LEIS/LCP/lcp147.htm.

A Anfarmag se mobilizou para que a 
nova lei contemplasse as magistrais?

Sim, fizemos um trabalho intenso no 
Congresso Nacional para garantir que as 
farmácias pudessem estar inseridas no 
Simples e que a alíquota fosse a menor 
possível.

A Anfarmag disponibilizou várias infor-
mações sobre as dúvidas mais frequentes 
sobre o assunto em seu site - www.anfar-
mag.org.br. Entre elas, sobre qual seria o  
melhor regime tributário para a farmácia 
após a publicação da Lei Complementar 
nº 147/2014 (Super Simples, Lucro Pre-
sumido ou Lucro Real). Em resposta para 
esta tomada de decisão, a entidade ex-
plica que é necessário que seja efetuado 
um planejamento tributário com análise 
de seu faturamento, os tipos de produtos 
comercializados (produtos magistrais e 

produtos industrializados), bem como 
a proporção de vendas desses tipos de 
produtos.

A Entidade promete para breve um 
curso sobre como melhor optar por esses 
regimes.

No dia 7 de agosto houve a sanção presidencial da Lei Complementar nº 147 de 2014, 
conhecida como Supersimples. A lei amplia os benefícios do Supersimples, e as alterações 
vão beneficiar mais de 450 mil empresas com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões. 
Com a universalização do Simples Nacional, o programa unifica o pagamento de oito tributos 
cobrados pela União, estados e municípios das micro e pequenas empresas.

A presidente da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais Regional Rio - Anfar-
mag, Aline Napp, explicou como a nova legislação beneficia as farmácias.

Dra. Aline Napp





saúde do cliente
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Estudos da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) revelam que quase 40% da 
população mundial sofre de halitose, tam-
bém conhecida popularmente como mau 
hálito. O número pode parecer um exagero, 
mas a grande maioria das pessoas sim-
plesmente desconhece que sofre com esse 
problema.

Em 90% dos casos, a halitose está 
relacionada à existência de cáries e a má 
higiene bucal. Porém, o problema pode 
ter sua origem associada a doenças res-
piratórias, como a sinusite e amidalite; com 
complicações digestivas, casos de erupção 
gástrica, dispepsia, neoplasias e úlcera; ou 
até mesmo devido ao mau funcionamento 
do metabolismo, o que envolveria enfermi-
dades febris, alterações hormonais e até 
mesmo estresse.

Dentista explica o problema

“A halitose nada mais é que uma al-
teração desagradável do hálito, geral-
mente causada por uma mudança nas 
condições fisiológicas. Se deve principal-
mente ao acúmulo de restos ali- 
mentares nos espaços das pró- 
teses fixas e móveis (dentadu-
ras), entre os dentes e também 
no dorso da língua, local que 
muita gente deixa de escovar”, 
explica o Dr. José Henrique de 
Oliveira, cirurgião dentista.

Um bom exemplo de alter-
ação nas condições fisiológicas acontece à 
noite, quando naturalmente ocorre uma di-
minuição do fluxo salivar. Com isso, a pro-
liferação de bactérias na boca que fermen-
tam restos alimentares aumenta, causando 
mau hálito ao acordar.

Mau hálito atinge quase 40% da população 
mundial. Entenda o problema para atender melhor  

“A melhor forma de prevenção é es-
covar corretamente os dentes após as re-
feições, principalmente à noite, antes de 
dormir. A utilização de fio dental e a limpeza 
da língua são fundamentais para evitar 
qualquer acúmulo de restos de comida. Já 
o uso de enxaguante bucal é apenas um 
paliativo, porque não atua diretamente na 
causa do problema”, afirma.

Outras medidas também podem ser 
tomadas para atenuar as causas da hali-
tose. A ingestão de água com frequência 
e o consumo de alimentos com fibras 
contribuem para a limpeza da boca, assim 
como a redução de comidas gordurosas, 

cigarros, café e frituras.

Visitas ao dentista são essenciais

“Também é muito importante visi-
tar regularmente um cirurgião dentista. 
Primeiro porque ele é capaz de realizar uma 
limpeza mais profunda, principalmente da 
placa bacteriana e do tártaro, fatores que 

contribuem para a halitose. Em 
segundo lugar, o profissional 
pode detectar e tratar outras 
situações que podem causar o 
mau hálito, como uma gengivite 
ou próteses e restaurações com 
algum problema de fixação, por 
exemplo”, finaliza o Dr. José.

Vale lembrar que, se essas 
ações não derem resultado, é recomendá-
vel que a pessoa consulte um médico  
para ter certeza de que o seu mau hálito 
não está relacionado a um problema mais 
grave.

Dr. José Henrique de Oliveira

Em 90% dos casos a halitose

está relacionada à existência

de cáries e a má higiene bucal.
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Aplicativo criado pela Torrent ajuda farmácias a  
calcularem a substituição tributária de medicamentos

A Torrent do Brasil lançou o Calcmed 
ST, um aplicativo que calcula o impacto da 
Substituição Tributária na rentabilidade das 
farmácias. Segundo Antonio Sérgio, que as-
sumiu recentemente o cargo de gerente de 
Produtos de Genéricos e Trade da empresa,  
o aplicativo é o primeiro do gênero no País 
destinado ao varejo farmacêutico. “O ob-
jetivo é facilitar o cálculo dos custos e va-
lores que envolvem o processo de compra e 
venda dos medicamentos como: lucro, des-
contos de compra, ICMS e, principalmente, 
o quanto o preço do medicamento é impac-
tado pela substituição tributária”, disse. 

Desenvolvido pela Torrent em parceria 
com a Desenvolva Consultoria, o Calcmed 
ST é válido para todo o País. De acordo com 
Luis Antonio Lima, consultor da Desenvolva, 
o aplicativo será de grande ajuda para as 
farmácias, pois só no estado de São Paulo há 
12 variações de base de cálculo de imposto. 

Como baixar o Calcmed ST?

“O aplicativo já está disponível sem cus- 
to na Playstore (pelo sistema Android) e App-
store (Apple), com Calcmed ST como pala- 
vra-chave”, explica Antonio Sérgio. Para fazer  
o login na calculadora, basta digitar a senha 
torrentgenericos ou entrar em contato com  
um representante Torrent ou via SAT (Serviço 
de Atendimento Torrent) no 0800-770-8818 
ou via e-mail no sat@torrent.com.br.

O gerente da Torrent acrescenta que, 
após o login, o aplicativo possui campos de 
preenchimento como preço, desconto, fatu-
ramento, entre outros, que de forma intuitiva 
o usuário poderá descrever com detalhes a 
operação, resultando no balanço do custo 
total + st, lucro líquido e percentual das ope- 
rações.

Antonio Sérgio, gerente Torrent
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Anvisa lança programas 
de monitoramento de 

medicamentos

A Anvisa lançou, no dia 18 de se-
tembro, dois programas de monitora-
mento da qualidade de medicamentos 
e produtos para saúde no Brasil.

O Programa Nacional de Verifi-
cação da Qualidade de Medicamentos 
(Proveme) vai analisar, inicialmente, 
amostras mensais dos medicamen-
tos do Aqui Tem Farmácia Popular e 
Farmácia Popular. Já o Projeto Monito-
ramento de Materiais de Uso em Saúde 
Comercializados no Brasil irá monitorar 
produtos para saúde disponíveis no 
mercado, tais como implantes orto-
pédicos, implantes de mama e equipa-
mentos.

As informações geradas no âm-
bito dos dois projetos serão registradas 
no sistema SGAWeb, que também foi 
lançado. Nele, os laboratórios poderão 
registrar as amostras recebidas, os re-
sultados de análises e laudos analíticos 
emitidos.

O sistema começou a ser desen-
volvido em 2011 pelo Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS), em parceria com a Anvisa. O 
objetivo é que o SGAWeb seja utilizado 
por  todos os laboratórios que com-
põem a rede de laboratórios de vigilân-
cia sanitária, abrangendo os laboratóri-
os centrais, regionais, municipais, além 
da rede credenciada.

No dia 22 de agosto, na Câmara Muni-
cipal do Rio, Wilson Júnior da Cruz, diretor-
presidente da Rede Farma Hall, recebeu o 
conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Er-
nesto. Emocionado, o empresário dedicou 
a homenagem a um grande amigo:

“No início dos anos 80, tive a oportuni-
dade e o privilégio de conhecer um senhor, 
já aposentado, porém um homem muito 
disposto e pronto quando o assunto era 
trabalho. Era pai de dois filhos e também 
já era avô. Quando o conheci, ele era repre-
sentante e vendedor de uma pequena dis-
tribuidora de produtos similares. Eu tinha 
uma pequena farmácia, minha primeira, 
na comunidade da Rocinha. Foi nesse 
ambiente de trabalho que tivemos nossos 
primeiros contatos profissionais. 

Após a farmácia Brunellen ter dado 
certo, comecei a pensar em um segundo 
ponto para abrir uma loja. Estava querendo 
expandir e interessado no bairro da Barra 
da Tijuca. Não poderia abrir o empreendi-
mento sozinho, por razões diversas no 
momento e foi quando o convidei para ser 
meu sócio na Drogaria Barra Center. O con-
vite foi feito e aceito, e este foi o momento 
em que demos início a nossa sociedade, 

Diretor da Farma Hall faz homenagem  
após receber Medalha Pedro Ernesto

parceria e a uma amizade eterna.
Enfrentamos juntos esse desafio, com 

muito trabalho e, graças a Deus e ao nosso 
esforço, o resultado final foi o sucesso do 
nosso empreendimento. Com essa mesma 
parceria, força de vontade e dedicação no 
trabalho, abrimos novas frentes e sempre 
obtendo êxitos.

Nossa vida é escrita dia-a-dia por de-
cisões tomadas. Tenho certeza de que mi-
nha decisão em escolher o Sr. Pombo como 
meu sócio foi uma das mais importantes da 
minha vida, pois hoje, além de colher frutos 
dessa escolha bem feita no meu passado, 
ela se ramificou em outras raízes em minha 
vida, como a aprendizagem, profissiona- 
lismo, crescimento, o valor de uma ami-
zade e gratidão que se pode ter por um 
amigo, pois ele foi mais que um sócio.

Ele fez e sempre fará parte da minha 
história. Sei que, em vida, ele ainda estaria 
comigo e brindando cada vitória e conquis-
ta. Tenho muita gratidão a ele e a Deus por 
ter cruzado os nossos destinos. Gostaria 
de dedicar essa linda homenagem a minha 
família e ao meu eterno amigo, saudoso, 
João Roque Pombo.”

Wilson Júnior da Cruz






